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 نقش بازی در تربیت
 

 پژوهشگر:            

 1نقیب زادهزهرا                                                                           

 :چکیده

ر دود و ربازی مهمترین جلوه حیات کودک است که یکی از نیاز های اساسی کودک به شمار می

ودک کای از زندگی بهگری داراست که هریک به جنعین سرگرم کردن کودک کارکرد های مهم دی

 ه روش بدر این مقاله  کند.شود و اورا برای ورود به زندگی بزرگسالی آماده میمربوط می

ر ازی دسی تأثیرات برای با شیوه توصیفی که دارای رویکرد علمی تخصصی است به برکتابخانه

 پردازیم.شخصیت کودک می

 .تربیت دینی، ، نیاززی، کودک، والدین، تربیتاهمیت، با :هاکلید واژه
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 :مقدمه

شد را ری اولیه هایهه برای رسیدن به مراحل باالتر رشد باید پاامروزه روان شناسان اعتقاد دارند ک

ار دی کودک دچدر مراحل بع ،رشد به خوبی طی نشودجدی گرفت و اگر چنانچه اولین مراحل 

ک ای کود، نیاز به بازی است. بازی برنیازهای مهم و اساسی کودکاختالل خواهد شد. یکی از 

ازی رسد. ببای تواند به رشد متعادل و سازندهمی. کودک بدون بازی ناهیهمانند آب است برای م

اطفی و روانی، ع ذهنی، ،انگیزد و موجب پرورش قوای جسمییمدر وجود کودک بر شوق زیستن را

 شود.اجتماعی کودک می
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 تربیت  -1

تربیت  مالک، ،ای صاحب)ربب( بوده است. ربّ به معناصلش ربّ « ربب»یا « ربو»تربیت از مادۀ 

و پرورش است. تربیت نیز ایجاد کردن حالتی پس از حالتی دیگر در چیزی است تا به حد تام و 

تنگاتنگ دارد، اما هرگز  تربیت در نگاه کالن با چند مفهوم مشابه دیگر ارتباطی وثیق و کمال برسد.

اش را از دست بد، معنای واقعیبا آنها یکی نیست. چنانچه تربیت به مفاهیم مشابه خود تقلیل یا

؛ بدین معنا که ط و در عین حال با آن متفاوت استمرتب« یادگیری»هوم خواهد داد؛ اصال تربیت با مف

، یا اقداماتی است که به طور جدی شودکه در خالل تربیت آموخته می یادگیری به مسائل ناظر است

 هایی که فرد از قبل دارا نبوده است، صورت یاوضاع یا ویژگ ها،ها، استعدادمهارتبرای کسب 

حالی که تربیت با آنچه که یادگیری حاوی آن است، تفاوت دارد. یادگیری نتیجه و  در گیرد؛می

  (.23، ص1394)کاشانی،  .درونی سازی است پیامد تعلیم است. اما تربیت یاددهی نیست، بلکه نوعی

نمایش » ند درگزیرباشند نابصیر و مسئولیت پذیر داشته  ،ینی که انتظار دارند فرزندی فعالوالد

ش به نگار ان خانوادهای که با انتظارات کودکانه فرزندنمایشنامه« هاییالوگد»سهم بگیرند و « کودکانه

اس و به لب تی در صورت لزوم سزاوار است که والدین خود راح درآمده به خوبی حفظ و اجرا کنند.

 کردند.یازی ممنش کودکان بیارایند و آن گونه که پیامبر گرامی اسالم با فرزندانش حسن و حسین ب

حضرت به  بازی وارد شدند،)علیه السالم(  نشسته بود حسین و حسنآله(  )صلی اهلل علیه و رسول اکرم

 لوطلحظاتی چند  واست و به انتظار ایستاد. کودکان در راه رفتن ضعیف بودند.احترام آنها از جا برخ

ا هر دو ر ز کردکشید، نرسیدند رسول اکرم به طرف کودکان پیش رفت و از آنان استقبال نمود، بغل با

ی وب مرکبخفرزندان عزیز، مرکب شما چه »فرمود: بر دوش خود سوار نموده و به راه افتاد و می

  (.286، ص 23ج ، 1403، )مجلسی «ا چه خوب سوارانیاست و شم

آید، بازی با کودکان بخش الزم زندگی ایشان در محیط چنان که از سیره پیامبر اسالم نیز بر می

خانواده است. بازی گذشته از کارکرد تفرج و تفریح آن، کاربرد آموزش تربیتی و اخالقی نیز دارد. از 

ی بازی کودک و هایین بخش خانواده در الگوهای تعر نقشباشد برسد شایسته این رو به نظر می

کان در دو های فرهنگی و ملی تأملی داشته باشیم. در دنیای امروز، بازی کودهمسویی آن با ارزش
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 های نمایشی که در آن کودک خود بازیگر و نقش آفرین گیرد: نقش بازیقالب عام صورت می

بر های از پیش تعیین شده را ای دیجیتال و بازی در نقشهی بازیآید و دیگربه شمار می صحنه ها 

های تربیتی در این دو محیط جای بحث های عام بازی کودکان و راهبردعهده دارند. در هر حال، قالب

فرزندت را تا هفت سالگی رها کن که بازی کن و » (.100 -99، صص 1394)سجادی،  .و بررسی دارد

همراه کن. اگر رفتارش بهبود  ارا با خد سوم او سالنما و در هفت  ت سال به بعد ادبفاز ه

 (.426، ص 1ج ، 1370، )طبرسی «.گرنه امیدی برای کودک متصور نیست یافت خوب است، و

 ادن بازی به سوی ارزش های فرهنگیسوق د -2

داشتند، با می به بازی واالسالم(  یه)علنیز وقتی که حسن و حسین )علیه السالم( حضرت فاطمه زهرا 

بدین ترتیب ذهن  گفتند.سخن می)علیه السالم( اشعاری از شباهت آنها به پیامبر و امام علی خواندن 

کردند که مشابهت با شخصیت های بزرگ ارزشمند است. ایشان کودک را به این حقیقت رهنمون می

سرودند و می)علیه السالم( م در مصرع هایی دیگر از عبودیت خداوند در کنار شباهت آنان به رسول اکر

ی آماده ساختن کودک در ظرفیت باالی برابازی  کردند.فرزندان خود را به عبادت خداوند تحریک می

تقویت  سازمان بخشی و گروه بندی، قانون پذیری، انسجام اجتماعی، ،های اجتماعینقشپذیرش 

ها هنجار ها،بزرگسالی و پذیرش ارزشرفتارهای اجتماعی روحیه تکاون و تکافل اجتماعی، پیش بینی 

و آله(  )صلی اهلل علیه و توانند مانند پیامبر گرامی اسالم، والدین میاز این رو .و مقررات اجتماعی دارد

گیری سیاسی و نهفته در بازی بهره ببرند و جهت هایاز این ظرفیت)علیه السالم(  حضرت فاطمه

نقش والدین در بازی کودکان تنها به نظارت و  رقم بزنند. خواهندگونه که می اجتماعی کودک را آن

گیرند سال سهم میهای کودکان خرد. والدین افزون بر اینکه در بازیشودهم بازی شدن خالصه نمی

وتری فرزندان خود را به سوی های نمایشی یا ویدئو کامپینها نظارت کافی دارند، باید بازیبر بازی آ

 (.103، ص 1394)سجادی،  .هنگی و دینی جامعه هدایت کنندفر اجتماعی، نی،های اخالقی، انساارزش

را بر دوش خود سوار )علیه السالم( هنگامی که امام حسین و امام حسن  (آله اهلل علیه و )صلیحضرت پیامبر

  .کردندمی

شتر ما چه خوب شتری است و شما چه خوب سوارکارانی هستید و حال آنکه » فرمودند:می

                                                                                                  (.286، ص43، ج 1403)مجلسی،  «.ان از شما بهتر استپدرت
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 علت جدی نگرفتن بازی کودکان از نگاه والدین -3

ک ی با کوده بازبالدین دل دارد، چرا بسیاری از و ای که بازی در تربیت کودکبا وجود جایگاه ویژه

 :پردازیمتوجهی میاینجا به مهم ترین دالیل این بی دردهند؟ نمی

 نا آگاهی از ضرورت بازیالف: 

شود؛  دایجا ی عاطفیمیان پدر و مادر و کودکان رابطه شودپیش از این گفتیم که بازی موجب می

د. کنوز میازی بربهای کودک در از قابلیت بسیاری تنها فایده بازی نیست. ،اما برقراری ارتباط عاطفی

زی با .گیردیمبا محیط اطراف خود آشنا شده و قوانین ارتباط با این محیط یاد  ؛کودک هنگام بازی

وان تکا به تاو با  نآموزد بدون کمک دیگرابرد و به او میها از بین میترس کودک را از بسیاری از کار

 ویش خحافظه  بازی کودک را به استفاده از هوش ورا انجام دهد.  هاتواند بسیاری از کارخویش می

ازش را مورد نی ز مسائلابسیاری  افتد،دارد. او در بازی با استفاده از تجربیاتی که برایش اتفاق میوا می

می تحت ت رسکند به صورافتد که او احساس نمیگیرد. این یادگیری در حالی اتفاق مییاد می

سمی با وان ج؛ احساسی که بسیاری از کودکان از آن فراری هستند. افزایش ترفته استآموزش قرار گ

 (.31 -29، صص 1393)ولدی،  .است هازی و قوی تر شدن در مقابل بیماریاستفاده از با

 هاآگاهی از انواع بازیب: نا

 وانیجکودکی یا نو توان در سنین نوزادی،هایی که میاز والدین با انواع و اقسام بازیبرخی دیگر  

ز ر طول رورزند دفآشنایی ندارند. اندک بازی موجود در ذهن والدین هم برای پر کردن وقت  ،انجام داد

ی ارایانه بازی وارد وادی تلویزیون به هیچ وجه کافی نیست. از همین رو والدین خیلی زود کودک را و

 دانند،ودک نمیکاینکه بازی را غذای روح  البته باید بپذیریم که برخی از والدین به جهت کنند؛می

دکی و وران کوا با یادآوری دتنه هرچند همیشه نیاز به یادگیری هم نیست؛ حوصلة یادگیری ندارند؛

 .اهم کنیمودک فرهای زیادی را بای کام دادیم کافی است تا زمینه بازیهایی که در آن دوره انجبازی

 (.35، ص 1393)ولدی، 
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 تن برخی از بازی هاسبی معنا دانج: 

ثال مب است؛ ، برای کودکان به شدت مهیج و جذاستا هایی که برای ما بی معنابسیاری از بازی 

 شود.یبیاورد خوشحال م یک کودک چند ماهه از اینکه یک جغجه در دست گرفته و صدایش را در

قتی وه و ان خورد شد، اعصبمجغهها با شنیدن صدای جغبسیاری از ما بزرگتر این در حالی است که

یای در دناید . بباید کودک شد ،گیریم. برای درک روحیات کودکمی هم آرام ما ،شودجغجغه آرام می

نجام ا برای ازیر را به خوبی درک کرد. هامعنا بودن بازیکودک قرار گرفت تا معنادار بودن و بی

 ست کهان رو از همی ود ایجاد کرد.انگیزه انجامش را در خ ،باید با تصور هدف و مقصد آن هرکاری،

  (.23، ص 1393)ولدی،  گیرد.، انگیزه انجام آن را از ما میمعنا دانستن یک کاربی 

 د: مشارکت والدین در بازی

ار ار و اصرشود. گاهی والدین به جهت اجببه دو شکل انجام میهم بازی شدن کودک با والدین  

دین نیز غبت والمیل و ر کنند.با میل و رغبت این کار را می دهند و گاهی همکودکان تن به بازی می

 کنند ویمستقبال روی باز از آنها اشود. گاهی کودک پیشنهاد داده و والدین با به دو شکل ابراز می

ند؛ اما کت میدهند. گاهی یکی از والدین در بازی با کودک مشارکگاهی هم خود والدین پیشنهاد می

  ست.ها دانیین بازرا باید از تأثیر گذارتر کنند و این نوع بازیبا کودک بازی می گاهی هر دوی آنها

 ویژگی های بازی مفید -4

 الف: فعال و همراه با حرکت

 آورد که یکی از آنها عصبی شدن اوست.مشکالتی را برای او پیش می عدم تخلیه انرژی کودک،

 ؛ اما پدر و مادر به او اجازه این کار را کودکی که دوست دارد خود را جنب و جوش تخلیه کند

. این مسئله دهند؛ اما به او اجازه گریه کردن نمید کسی است که بغض گلویش را گرفتهدهند، مانننمی

های تخلیه انرژی ترین راهیکی از اصلی به شدت روی آرامش روانی و عصبی کوک تأثیر منفی دارد.

)ولدی،  دار و ساکن نیست.آن جنب و جوش که کودک در هاییهای فعال است، بازیبازی ،کودک

بازیگوشی بچه در دوران خردسالی پسندیده است، » :فرمود ()علیه السالمامام کاظم  (79، ص 1393
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 «.برای اینکه در بزرگسالی بردبار شود. شایسته نیست که کودک حالتی جز این داشته باشد

 (.56ص ، 6ج  ،1369، )صدوق

 دغدغهب: بدون ترس و 

. ه باشده بدون ترس و دغدغتواند به خوبی نیاز کودک را برآورده کند کبازی در صورتی می

 ها تولیدود آنهای تند و خشن والدین با کودکان در هنگام بازی، این ترس و دغدغه را در وجبرخورد

انجام  والدین مرا دور از چشهای مورد عالقه خود ن بازی، کودکاشوداین برخوردها موجب می کند.می

دچار  ینگام باز، در هکنندین با آنها به بهانه این بازی دعوا میددانند وال؛ اما از آنجایی که میدهند

رس و ه این تککسانی  .گیردرا از آنها می . این اضطراب نیز لذت بازیشوندترس و اضطراب شدید می

ی ین افرادشوند. کودکان با چننمیکنند، در نگاه او دوست محسوب دغدغه را در کودک تولید می

ون ازی بدبزمینه  از سویی دیگر کودک با کسانی که میانه خوبی نداشته و از آنان فراری هستند.

باسی )ع د.داننکنند، رابطه خوبی داشته و آنان را دوست خود میدغدغه را برای آنان فراهم می

  .(91ص، 1393ولدی،

 ج: افزایش تجربه 

ان در ککود . زیاد شدن تجربه به آزمون و خطایی است کهکودکان را زیاد کند بازی باید تجربه

ین بازی زی و ماشتفنگ باهای امروز تجربه افزا نیست. در های متداول بچهدهند. بازیبازی انجام می

ب اسبا ندرکودکان تجربه کردن را دوست دارند. به همین دلیل دوست دا است؟ای نهفته چه تجربه

 هابازی ن اسبابارند از دروافتد و آنها دوست دتا ببینند چه اتفاقی مییشان را خراب کنند هابازی

 مسوالدین به ا دهند.کاشان نمیدر شوند. گاهی این پدر و مادر هستند که اجازه تجربه را به کوباخب

ا اصالح رو آ هش را بیابدگذارند او اشتباه کرده و تالش کند که اشتباکمک کردن به فرزندشان نمی

س از آن ن و پ، اشتباه کردن و اصالح نمودن است. اشتباه کردد. یکی از عوامل اصلی رشد خالقیتکن

، 1393 دی،اسی ولعب) کند.فکر نمودن و بع از آن هم اصالح کردن اشتباه، لذت بازی کودک را زیاد می

 (.175ص
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 د: رقابتی

ردی فهای زیدر با دی مورد نیاز کودکان است.های مشارکتی و فرکنار بازیهای رقابتی در بازی

مثل  ت؛ازی اسبها به معنای به پایان رساندن این ک حضور دارد. پیروزی در این بازیتنها خود کود

 نجام ند نفر باهم یک بازی را اهای مشارکتی هم چدر بازی جورچین که یک بازی فردی است.

تی هم رقاب ابها ازیببازی است. افراد در این نوع ندن یک دهند؛ اما مشارکت آنها برای به پایان رسامی

نجا ر ای. دطعات پالستیکی با مشارکت چند نفرندارند؛ مثل ساختن یک خانه با گل یا چوب یا ق

ت به و شکس کودک به چشیدن طعم پیروزی پیروزی به معنای انجام دادن موفقیت آمیز این کار است.

ک ودک با یک، قابتیرهای آن هم نیاز دارد. در بازی های رقابتیدر بازیقابتی آ هم نیاز دارد. معنای ر

 .است گرانبر دی کند. پیروزی در اینجا یعنی غلبهی رقابت میند نفر دیگر برای رسیدن به پیروزیا چ

 (182-181، صص1393)عباسی ولدی، 

  یی پیداکست آشناپردازند، با مفهوم شهای فردی یا مشارکتی میهایی که تنها به بازیبچه

 دی جکنند. به همین دلیل هم در مواردی مجور هستند وارد رقابت شوند، دچار مشکالت نمی

ت ا به قیمهها نداشتن ظرفیت شکست است. شکست برای این بچهترین مشکل این بچهشوند. اصلیمی

اجهه با ده مود، آماشود. اگر بچه ها شکست در بازی رقابتی را بچشنشکت در روحیه و نشاط تمام می

ر نتیجه ده و کردکودکان ما اگر از همان کودکی رقابت را تجربه ن شوند.شکست در سنین باالتر هم می

یرا نند؛ زاند، در سنین باالتر ممکن است رقیبان خود را دشمنان خود بداطعم شکست را نچشیده

من شدهم از نگاه انسان شان بوده و عامل شکست روحی کست برای این بچه ها شکستن روحیهش

 ست.اابل جمع هم ق گیرند که رقابت و رفاقت باهای رقابتی یاد میشود. بچه ها در بازیمحسوب می

راحت نا ند،خورهای رقابتی به جهت شکستی که از رقیب میاست که کودکان ما در اولین بازی ممکن

 ،ورد شودا برخها این ناراحتیرستی بشوند؛ این ناراحتی ممکن است والدین را نگران کند. اگر به د

  (183، ص1393)عباسی ولدی، .کندکودک آرام آرام آبدیده شده و قدرت مواجهه با شکست را پیدا می
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 زمینه ساز خالقیت کودک ه: 

گر، فکر عبیر دیتزمند خالقیت نیست. به نیا ،های جدید که به بازر آمدهمتأسفانه بسیاری از بازی

ال در رسد. مثیمما های آه دست بچه»فته و نتیجه ها به وسیله دیگران انجام گربازیالزم برای این 

های زیاز با ه است؟ بچه ها در بسیاریرونیک، چه خالقیتی نهفتهای الکتز عروسک، اماشین کنترلی

 د کمه تولیهایی که پس از فشار دادن ددهند و از حرکتدکمه را فشار می تنها یک یا چندجدید 

 قا در همین های جدید را زیر سوال ببریم. اتفام بازیتماخواهیم ما نمیبرند. شود لذت مییم

-همثل قطع ؛اندازدرا به کار می و تفکر بچه هاهایی وجود دارد که خالقیت ابزارهای جدید، اسباب بازی

 دا های مختلف را پیاند و قابلیت ساختن شکلپالستیکی که با پیچ بهم متصل شدههای 

، ودشبازی می کودک وقتی مشغول این کند.این نوع بازی، تفکر و خالقیت کودک را فعال می کند.می

ین ایش والدیل گریکی از دال اندازد تا بتواند شکل مورد عالقه خودش را بسازد.فکر خود را به کار می

 ا ایند؛ امپاش ندار ، ریخت ویک ماشین کنترلی ست.ا ، تمیز بودن آنهاهای جدیدبرای خرید بازی

ه بریزد و م میه هفضای خانه را ب سازند،را می ، انواع و اقسام شکل هاآجرهای پالستیکی که با آنها

 .(109، ص1393عباسی ولدی،) همین دلیل هم نیازمند حوصله است.

                           و: نتیجه بخش بودن بازی

 نجام ودکان اکهایی که اولین بازی کند.فی را دنبال می، اهداهاش از همان ابتداکودک در بازی

ند کودکی چ  وقتیال. مثدار استاما برای کودک هدف ای در پی ندارند؛دهند از نگاه ما چندان نتیجهمی

هانش را در د ند یا آنکگیرد و رها میآن را می کندای که در مقابلش قرار دارد، بازی میماهه با وسیله

کاوی او ، حس کنجای ندارد؛ اما همین کارها، عالوه بر سرگرم کردنمکد، در ظاهر نتیجهکند و میمی

. مقصود شودر میتهایشان مهمودن بازینتیجه بخش ب شودتر مید. هر اندازه کودک بزرگکنرا ارضا می

ق به ان اتفآآن است که پس از تمام شدن بازی اتفاقی بیفتد که کودک در  ما از نتیجه بخش بودن 

 ند ازکمک ک تواند به بزرگ شدن شخصیت کودکصورت واقعی نه کاذب ببیند. نتیجه هر بازی می

عباسی ) .داردکودک را کوچک نگه می ها حداقلی یا کاذب باشد شخصیتطرفی اگر نتایج بازی

  .(123، ص1393ولدی،
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 انواع بازی -5 

 ه صورتبمند است، هم نیاز ر مخصوصبه ابزا ست،ا هاترین نوع بازیبازی جسمی: از قدیمی (1

 شود.فردی هم به صورت گروهی انجام می

ند کده میها از لباس و وسایل مخصوص آنها استفاکودک در تقلید از بزرگتر بازی نمایشی: (2

به  وشیده وپدار مادر را ای که کفش پاشنهپدر را بر تن کرده و یا دختر بچهمانند پسری که کت 

 .رودزحمت راه می

هترین بعموال م ،پردازد که آنها را باور کرده استهایی میبازی تقلیدی: کودک به تقلید نقش (3

 خواهران و دوستان هستند. برادران، والدین، ،ها برای شروع ایفای نقششخصیت

 ریق بازیاز ط وادین ها و آرزوهای خود را با استفاده از از وسایل نمکودک نیاز بازی نمادین: (4

نکه انند ایم رود.کودک بر تکه چوبی سوار شده و این طرف و آن طرف میکند. برای مثال: می بیان

 کند.سوار بر اسبی شده و آنرا هدایت می

 بازی آموزشی: مهمترین وسیله آموزش کودک استفاده از وسایل مناسب است مانند  (5

ه و ما ساداند با مسائل اساسی نوامکعب های چوبی که کودک با جور کردن و دسته بندی آن ها می

 آسان ریاضی آشنا شود.

 نقش بازی در رشد اجتماعی -6

 هد.دشود و دنیای اجتماعی او را گسترش میموجب ارتباط کودک با محیط بیرون می الف:

 .کندآموزد و شکست را به طور واقعی تجربه میرقابت را میب: 

 .شودخالقیت میو بروز  ته موجب شکوفایی استعداد های نهفج: 

 شود.یت اصول و مقررات آشنا میابا رعد: 

 .آموزدف را میحمایت از افراد ضعیه: 
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 .آموزدسال را میهمانند سازی با بزرگ و:

 .یابدهمیاری و مشارکت کودک توسعه می همکاری، ز:

 شود.، کمرویی و خجالت بیهوده رها میکند و از ترسراز وجود پیدا میقدرت اب ح:

شانه ، نت و لجاجت کودک به هنگام خردسالیشیطن»: فرمایندمی (و آله )صل اهلل علیهرپیامب

   .(378، ص4، ج 1403)مجلسی، «.زیادی عقل و اندیشه او در بزرگسالی است

 در روایات بازی با کودکان -7

 مبران پیاهمین که چشم کودک به زب آورد وپیامبر زبان خود را برای حسن و حسین  بیرون می

 ی پیامبررین کاردوید. مردی به نام عبینه بن بدر فزاری )که مشاهده این شیافتاد به طرف او میمی

، با و رستهبر صورتش مپسرم مرد گشته و  !فتی گفت: به خدا سوگندنسبت به حسنین بود( از روی شگ

شگرف  سخت در نهز سنگ دلی عبیپیامبر که ا ،امحتی برای یک بار هم اورا نبوسیدهکنون این حال تا

، 1369)ورام،  «.گیردهرکه لطف و مهر نشان ندهد مورد مهر و رحمت قرار نمی»فرمود:  ،بود

 ..(80ص

  نقل شد است که فرمود: (علیه السالم)ر مؤمنان علی یاز ام

 تی هم کش اآله( ب و حسین )علیه السالم( نزد پیامبر)صلی اهلل علیه و روزی حسن )علیه السالم(»

ا بر رتر زرگبفرمود: حسن بجنب! عرض کردم، ای رسول خدا  ند. پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(گرفتمی

م حسن گویگوید: حسین بجنب! و من میکنی! پیامبر فرمود: جبرئیل میتر تشویق میعلیه کوچک

 (.43 ج ،55ص،1403)مجلسی،  «بجنب!
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 تقسیم بازی ها بر اساس شکل گیری توانمندی ها  -8

 شکل گیری توانمندی ها مرحله

 الف: صدا در آوردن

ازی به برسد. در این دوره های کودک است که به ظهور مییدن، اولین توانمندیشنیدن و د 

ز آن ادیدن  هایی که کودک از طریق شنیدن ورای کودک معنایی ندارد؛ اما بازیمعنای حرکتی آن ب

ند؛ اما ازی هستفته اول نخستین زندگی نیازمند ببچه ها از همان ه برد، برای او مفید است.لذت می

ها ازیاین ب ان هیچ حسی بهشاید ما و حتی کودک بازی با نوزاد خیلی ساده و پیش پا افتاده است.

ن صدای ز شنیدکودک ا ها صدا درآوردن است.یکی از این بازی نگیریم؛ اما برای نوزادان جذاب است.

مثال بهم  حشت کند.البته نباید این صدا به این گونه باشد که او و برد؛هم لذت می برخورد دو چیز با

 اک است.و ترسنااما بهم خوردن دو قابلمه برای  ؛خوردن دو لیوان پالستیکی برای نوزادان جذاب است

 (23ص ،1393ی،)عباسی ولد برای کودک جالب است. کنند،صداهایی هم که والدین با دهانشان ایجاد می

 و نشان دادن ب: پنهان کردن

شد، نباترسناک صدایی که  بعد هم با صورت خود را پشت دستانتان یا پشت کسی مخفی کنید

شان ود را نیک بار از سمت چپ خ پشت کسی که نوزاد را بغل کرده مخفی شوید. خود را ظاهر کنید.

اهر راست ظ دوباره پشت آن فرد مخفی شده و خود را از سمت وقتی نوزاد به شما نگاه کرد، دهید.

ید. در این صدا بزن او را این کار را چند بار تکرار کنید. گاهی هم خود را ا دید نوزاد پنهان کرده و کنید.

 ووض کرده تان را عجای را پیدا کند. وقتی شما را پیدا کرد، تا شما گرددهنگام کودک به دنبال صدا می

هم  گر بازا ر کنید.ار تکراصدا زدن را چند ب یدا نکرد،اگر کودک با اولین صدا شما را پ را بزنید. دوباره او

 آن دچار ردن صاحبزیرا ممکن است با صدا و پیدا نک خودتان را به او نشان بدهید؛ را پیدا نکرد، شما

اسی )عب کند.این بازی هماهنگی میان قوه شنوای و بینایی کودک را تقویت می وحشت شود.

 .(26-25، صص1393ولدی،
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 امل شدن توانمندیدوره ک -9

 الف: نقاشی در هوا 

 ه عکسیاز کودک خود بخواهید حدس بزند که چ با انگشت اشاره خود یک عکس در هوا کشیده و

 اگر این بازی با چند نفر انجام بگیرد کسی که زودتر حدس زده است برنده است. است.

 ب: بپر بغلم

 اع این ارتف سب با سن کودک انتخاب کنید.ارتفاع مناسبی را تنا کودک را در یک بلندی بگذارید. 

ودک کنید و به حاال آغوش خود را باز ک تخت و...باشد. کابینت، ،مبل ،تواند یک چهارپایه کوچکمی

 الدین راو با ورابطه عاطفی ا ،در آغوش کشیدن کودک پس از پریدن بگویید که بپرد و ار را ببوسید.

 شود.ن بازی باال رفته و ترس او کم میهمچنین جسارت کودک با ای کند.زیاد می

 ج: کالغ پر

ذابیت ن به جاما تعداد بیشتر شرکت کنندگا در این بازی باید حداقل دو نفر حضور داشه باشند؛

وان فر به عنیک ن گذارند.می افراد انگشت اشاره خود را روی زمین در کنار هم کند.بازی کمک می

 ه خود رانگشت اشارافراد ا یک از این موجودات اگر پرنده بود، هر برد.نام برخی موجودات را می ،رئیس

باید ت، پر نداش اما اگر آن موجود بگویند؛را  «پر» باید از زمین بلند کرده و همزمان همزمان کلمه

ا رسی دستش دو ک رباگر مثال رئیس نام روباه را  ساکت مانده و انگشتشان را از روی زمین بلند نکنند.

 شو بهم نه، باالزروباه که پر نمی» سوزد و باید همه این شعر را بخوانند:به اصطالح می ،بلند کرد

کلمه  وال برده دست را حسابی بابرای جذاب شدن بازی باید به هنگام شنیدن نام یک پرنده  «زنهنمی

 .جذاب است همرند هایی که توانایی ادا کردن چند کلمه را بیشتر نداکالغ پر برای بچه پر را بکشیم.

 دا وبی پیاحساس خ برند،آنها همین که انگشتشان را زمین گذاشته و  به همراه دیگران باال می

شنوایی  هنگ کردنرا در جهت هما در این بازی قدرت تمرکز کودک را باال برده و توانایی او کنند.می

 دهد.و حرکات بدنی افزایش می
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 د: مواظب  باش نیوفته

مت ق به سیک سمت اتا ها باید ازتقال را در یک قاشق بگذارید. بچهب یا پریک میوه مثل سی 

 د،ش نیوفتااو میوه ی زودتر به خط پایان رسیدکس هر ها از قاشق بیوفتد.بدون اینکه میوه دیگر بروند،

ن ا هیجاای باز بهاین بازی در محیط اشق جای گیرند.قای باشد که کف ها به اندازهمیوه برنده است.

کردن  ادل برقراراین بازی قدرت تع شود.تر میزیرا مسیر مسابقه طوالنی جام داد؛شود انبیشتری می

 کند.کودک میان اعضای بدن خود و اشیا خارجی را زیاد می

 ه: چشم بسته به دنبال کسی گشتن

الی که در ح چشم یکی از افراد را ببندید.دیگران باید در اطراف این فرد در یک محدوده مشخص 

ت، سته اسبگویند، این طرف و آن طرف بروند. فردی هم که چشمانش جمله ای را با صدای بلند می

ند. کمسشان لباید این افراد را پیدا کرده و با دست  ،ی که دستانش را به سمت جلو گرفتهدر حال

 مراقب یدبا ،افرادی که چشمشان باز است .بازد و باید چشمش بسته شودود میهرکسی که لمس ش

 .تقویت حس شنوایی از فواید این بازی است تا به جایی برخورد نکنند. باشند

 و: نمایش

 بچه، مادر، مثال و همه اعضای خانواده را در آن شرکت دهید؛خودتان یک نمایشنامه طراحی کرده 

 .بیاورد رد دن رامادر یک قندان در مقابلش گذاشته و شروع به خوردن کند؛ البته ادای خر دختر، پدر.

ادر ه حرف مبو دختر نمایش هم  «دخترم قند نخور»: نمایش است مادر است، باید بگوید دختر که در

کند. ردن بگوش نکند. چند دقیقه بعد دختر نمایش دستش را روی صورتش گذاشته و شروع به گریه ک

ین ابا  ...برد ویگیرد و به دکتر مو بعد دستش را می کندمادر نمایش کمی دخترش را نصیحت می

  د.ش بدهیتوانید به کودکتان آموزم تربیتی را به صورت کامال جذاب مییبازی بسیاری از مفاه
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 )علیه السالم(ر سیره عملی و روایی اهل بیت انواع بازی د -10

 الف: خاک بازی

د الیقه خوالیل عدیکی از  (لی اهلل علیه و آله)صچنان است که پیامبرجایگاه این بازی برای کودکان آن

کنند رش می( و به والدین سفا.50، ص6ج ،1392)کلینی،. دانندنسبت به کودکان را همین دلیل می

 (www.pmbo.ir.com ).. مانع خاک بازی کودکان نشوند

 ب: آب بازی

 مؤمن برای این بازی نیز مانند خاک بازی چنان ارزشی دارد که از آن به عنوان بهترین تفریح

 هندی، )متقی. ترین تفریح نزد خداوند است.( یاد شده و محبوب627، ص15ج ،1401 دی،هن)متقی 

اد یندان شنا سفارش فرموده اند به فرز( لی اهلل علیه و آله)ص( از همین رو پیامبر .34، ص4ج ،1401

 ،1401ی هندی،)متق. اندرا از حقوق فرزند بر پدر دانسته و آن .(72، ص6ج  ،1392 )کلینی،. بدهید

جنبه  چرا که همبازی از خاک بازی هم باالتر است، بر طبق روایات اهمیت این  .(33، ص16ج 

 تفریحی دارد هم جنبه کاربردی در زندگی افراد دارد.

 ج: بازی های کالمی و فکری

م اهلل ال)س کودکان خردسالی بودنند،حضرت زهرا (لیه السالم)ع هنگامی که امام حسن و امام حسین

ا بهمراه  وی کودکی ها که در دنیااین شعر د؛کردنبا آنان بازی میو  دخواندنای آنان شعر میبر (علیها

عر ار این شز این اشعاز جمله یکی ا ؛هایی به همراه داشتها و ارزشپیام شد؛بازی به فرزندان گفته می

را  هاد و بندقی ،کاری کن که بتوانی از دین حق ،تو همانند پدرت باش حسن جان! پسرم،»بوده است: 

، ت داردبر ما من ،دایی را پرستش کن که با نعمتهای فراوانش در گوشه گوشه زندگیخ ،رها کنی

 .(34ص، 43ج  ،1392)مجلسی،« پسرم با کینه توزان و دشمنان دین خدا دوستی مکن.

ما در طرح مع ،در زمان کودکی نقل شده است( ل اهلل علیه و آله)ص که از امام صادقبازی دیگری 

 د و معمایی طرح کردنن نقش استاد را بازی می؛ به این صورت که ایشاشاگردی بود –قالب استاد 
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کرد و بازی به همین شد و معما طرح میجای ایشان استاد می ،دادپاسخ میه نمودند. اگر کسی بمی

شد این گونه یشاگرد انجام م_کرد، همچنین در بازی دیگری که به شکل استادشکل ادامه پیدا می

 ند کلمه ای برای شاگرد بیان کردزی میکه نقش استاد را با( لی اهلل علیه و آله)صبود که امام صادق 

 کرد؛ استاد نیز کلمات مترادف با معنی یا شاگرد باید این کلمه را پشت سرهم بیان می ،کردندمی

لمات را را پرت نماید. اگر شاگرد کنمود تا حواس شاگرد بی معنی را همزمان با صدای بلند بیان می

. آمدشد و شاگرد دیگری به جای او میگفت از دور بازی حذف میمی اشتباه به صورت جا به جا

 (.12، ص1358 )مرکز مطالعات فرانسه،

 سواری دادن و اسب سوارید: 

 د عالقهای مورهینین استنباط نمود که یکی از بازتوان چمی )علیه السالم( با مطالعه سیره اهل بیت

کب و یا نقش مر آمده که ایشان( لی اهلل علیه و آله)صدر سیره زندگی پیامبر کودکان سواری گرفتن است.

 .(25ص، 37ج  ،1392)مجلسی، .دادندکردند و به حسنین سواری میشتر را بازی می

ش را بر دوآنها و ندحتی برای کودکان دیگر هم این بازی را انجام میداد (لی اهلل علیه و آله)صپیامبر

ود که حتی در عالقه حسنین به این بازی آنقدر ب (.128ص ،14)جاللی شاهرودی،قرن. نمودندخود سوار می

یشان پایین ا مانع از رفتند و پیامبر نیزمی( لی اهلل علیه و آله)صو در وقت سجده بر دوش پیامبروقت نماز 

 لی اهلل)صیامبرد بازی با صحابه پ( لیه السالم)ع م حسینهمچنین اما (.78ص، 3ج  ،1368 )نوری،. شدندنمی

.( 211، ص104ج  ،1392)مجلسی،. دبودنکولی سواری را به عنوان پاداشی رقابتی قرار داده ( علیه و آله

و ند به نحا نمودتوان در زمانی که بزرگ شدند توانایی الزم را پیدن بازی را میعالقه کودکان به آ

دلیل  ود. بههدایت نم ،یعنی از طریق آموزش اسب سواری ،رد تایید روایات استکه آن نیز مودیگری 

 (8 نحل،) ست.ااهمیت اسب سواری در قرآن کریم از تعبیر زینت، برای معرفی این بازی استفاده شده 

قات ود مسابنمودند و خآموزش اسب دوانی را به فرزندان سفارش می( لی اهلل علیه و آله)صپیامبر 

 (.13، ص81 ،تابی )عاملی، داده و جایزه آن را از مال خویش قرار داده بودنند بانی ترتیاسب دو
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 نتیجه گیری:

ده و قی بودانستیم که بازی یکی از نیازهای ضروری فرزندان است و مانند آزادی یک نیاز حقی

بسیاری از  .داردآید. بازی کودک را به استفاده از هوش و حافظه وامیزیاده طلبی به شمار نمی

ازی به ست. بمشکالت تربیتی فرزندان ما به دلیل عدم مدیریت صحیح در پاسخ گویی به نیاز بازی ا

  کند و والدین سهم به سزای در انتخاب وگیری شخصیت کودک کمک شایانی میکل رشد و ش

جتماعی، اهای شی انجام بازی دارند. بازی ظرفیت باالیی برای آماده ساختن کودک در پذیرش نقنحوه

 پذیری و تقویت روحیه تکاون و تکافل اجتماعی دارد.قانون

اع وناناآگاهی از  شوند که والدین بازی کودکان را جدی نگیرند، از جمله:بسیاری از دالیل باعث می

ی ها. بازز بازیامعنا دانستن برخی بازی، ناآگاهی از ضرورت بازی، عدم مشارکت والدین در بازی، بی

یست. نر ثمر هایی باشد که در صورت عدم وجود آنها بازی مثمبازی است که همراه سری ویژگی مفید

هر سن  شد. درساز خالقیت باشد، نتیجه بخش بااز جمله: فعال و همراه با حرکت بودن بازی، زمینه

مان زیرا ه. نشود کودک باید بازی متناسب با سن وی انجام گیرد و باالی سن یا زیر سن وی با او بازی

  شد.   تواند مضر باتواند مفید باشد در صورت اشتباه بودن و ناآگاهی میگونه که بازی می
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